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                                                                                                                             V Ljubljani, 27.01.2006 
 
 
Zadeva : Sklepi  1. redne seje  Nadzornega sveta RTV Slovenija 
 
 
 
Nadzorni svet je na  1. redni seji dne  26. januarja 2006 sprejel sledeče sklepe: 
 
 
Glede na to, da gre za prvo sejo nadzornega sveta tega sklica, katere osrednja točka je izvolitev 
predsednika in namestnika, je bil sprejet  predlog, da se seja odpre tudi za javnost. 
 
Ob upo�tevanju, da z izjemo Radia in TV Slovenija, novinarji ostalih medijskih hi� ne bodo mogli 
prisostvovati seji, saj o tem, da se je seja odprla za javnost, ne vedo, je v.d. generalnega direktorja 
RTV Slovenija zagotovil, da bo RTV Slovenija pripravila poročilo o oblikovanju nadzornega sveta, ki 
bo dostopno vsem medijem in zainteresirani javnosti.  
 
 
Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta 
 
1 - 1  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi Sklepa Dr�avnega zbora RS, Sklepa Vlade RS ter 

Sklepa Volilne komisije RTV Slovenija ugotavlja, da so bili v skladu s 26. členom Zakona o 
RTV Slovenija imenovani  oz. izvoljeni za člane nadzornega sveta: 

 
   Dr�avni zbor RS:     Nikola DAMJANIĆ 

Toma� GLA�AR 
mag. Klemen JAKLIČ 
Franc ORE�NIK 
mag. Igor �ETINC 

 
Vlada RS:        Janez ČADE� 

dr. Janez JEROV�EK 
dr. Matja� DURJAVA 
Sonja HEINE 

 
Zaposleni na RTV Slovenija:               Rajko GERIČ 

Martin �VELC 
 
 
Volitve predsednika in namestnika Nadzornega sveta RTV Slovenija  
 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija o izvolitvi predsednika in namestnika glasuje javno. 
 
2-2  Nadzorni svet sogla�a, da član, ki ni prisoten na seji, ne more glasovati o kandidatu za  

predsednika in namestnika predsednika (npr. po telefonu, e-po�ti). 
 
2-3   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za predsednika ugotavlja, da je bil v 

skladu z 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta izvoljen dr. 
JANEZ JEROV�EK.  
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2-4   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika ugotavlja, 

da noben od kandidatov ni prejel zadostnega �tevila glasov, zato se ponovi glasovanje med 
kandidatoma, g. Rajkom Geričem in g. Toma�em Gla�arjem, ki sta prejela največ glasov. 

 
2-5   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme proceduralni sklep, da bo v primeru, da bosta kandidata 

po ponovnem glasovanju prejela enako �tevilo glasov, o istih dveh kandidatih dokončno 
odločal na naslednji seji, ko bo prisoten tudi enajsti član nadzornega sveta.  

 
2-6   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika ugotavlja, 

da sta kandidata prejela enako �tevilo glasov, zato bo, v skladu s predhodno sprejetim 
proceduralnim sklepom, o obeh kandidatih, g. Rajku Geriču in g. Toma�u Gla�arju, dokončno 
odločal na naslednji seji, ko bo prisoten tudi enajsti član nadzornega sveta.  

 
 
Pobude, razno 
 
- Priprava osnutka statuta RTV Slovenija in poslovnika Nadzornega sveta  
 
3-1   Nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj v roku 14-ih dni pripravi normativni del 

osnutka novega statuta (upo�tevaje Zakon RTV Slovenija, ustrezno veljavno obstoječo zakonodajo ter tiste 
segmente obstoječega statuta, ki jih je moč uporabiti tudi v novem), katerega bosta člana nadzornega 
sveta, dr. Janez Jerov�ek  in mag. Klemen Jaklič, dopolnila s točkami, ki se �e po zakonu 
določijo s statutom in se nana�ajo predvsem na organizacijo dela, odgovornost in sankcije. Da 
bi tako pripravljen osnutek lahko bil predmet razprave �e na naslednji seji, nadzorni svet 
predlaga, naj se v največji mo�ni meri uporablja mo�nost elektronskega komuniciranja.    

 
3-2   Nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj v sodelovanju s članoma nadzornega 

sveta, g. Rajkom Geričem in g. Nikolo Damjanićem, čimprej (do naslednje seje) pripravi tudi 
poslovnik o delu nadzornega sveta. Tudi v primeru priprave poslovnika se nadzorni odbor 
zavzema za uporabo elektronske komunikacije.   

 
 
- Začasno financiranje po dvanajstinah  
 
3-3   Glede na to, da JZ RTV Slovenija nima sprejetega letnega programsko poslovnega načrta, pač 

pa je bilo sprejeto začasno financiranje organizacijsko programskih enot po dvanajstinah, 
nadzorni svet zadol�uje v.d. generalnega direktorja, naj od vseh zahteva dosledno 
spo�tovanje financiranja po dvanajstinah in v primeru prekoračitve porabe zahteva osebno -
od�kodninsko materialno- odgovornost.  

 
Nadzorni svet naroča, naj bo v mesečnih poročilih o poslovanju zavoda jasno razvidno kak�en je bil 
plan dvanajstin in kak�na je bila poraba ter se v primeru prekoračitve poda pojasnilo, na katerih 
segmentih in zakaj je do prekoračitve pri�lo. Ob upo�tevanju  programskih dogodkov, kot so npr. 
zimske olimpijske igre, ipd. pa se naj vnaprej podajo tudi morebitna odstopanja porabe sredstev -z 
ustrezno obrazlo�itvijo.   
 
Nadzorni svet opozarja na uravnote�enost poslovanja ter usklajevanje obsega odhodkov z 
razpolo�ljivimi prihodki, zato naroča programskim direktorjem, naj do naslednje seje predlo�ijo 
predlog mo�nih ukrepov zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja posameznega 
programskega področja.   
 
Nadzorni svet naroča v.d. generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predlo�i celostno 
informacijo  vezano na enoto Oddajniki in zveze, vključno z oceno, kaj bi za zavod pomenila 
»prodaja« te enote.   
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- Pridobitev mnenja In�tituta za javno upravo  
 
3-4   Upo�tevaje določilo 1. odstavka 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija ("Člani Programskega 

sveta in Nadzornega sveta ne smejo poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV Slovenija.") in opozorilo člana 
g. Nikole Damjanića, da so se v zadnjem času pojavljali v medijih očitki, če� da je v t.i. 
konfliktu interesov, bo Nadzorni svet RTV Slovenija za mnenje, ali je omenjeni član v konfliktu 
interesov, pozval In�titut za javno upravo. Obrazlo�itev sklepa pripravi g. Nikola Damjanić, 
dopis in�titutu pa predsednik nadzornega sveta. 

 
 
- Cena minute programa (oddaje) 
 
3-5   Na naslednji seji vodstvo zavoda predstavi projekt razmejevanja dejavnosti in funkcije JZ RTV 

Slovenija, ki sodijo v izvajanje javne slu�be, oziroma tr�ne dejavnosti, kar bo v nadaljevanju 
tudi osnova izračuna polne ekonomske cene minute programa (oddaje). Hkrati nadzorni odbor 
naroča, naj se mu predlo�i in se ga seznani tudi z dokumentacijo, ki se nana�a na izračun 
cene minute programa po dosedanji metodologiji (od direktorice TV programov in svetovalne dru�be 
A.T.Kearney). 

 
 
Dogovorjeno je bilo, da se članom nadzornega sveta do naslednje seje posreduje: 
 

- gradivi, ki ju je prejel Nadzorni odbor RTV Slovenija prej�njega sklica glede plana za leto 
2006, in sicer: »Priprava programsko poslovnega načrta za leto 2006« in  

- »Programsko poslovni načrt za leto 2006« z dne 31.12.2005; 
- zapisnike zadnjih treh sej nadzornega odbora; 
- zapisnike zadnjih treh sej Komisije za gospodarska in razvojna vpra�anja (sveta RTV prej�njega 

sklica) ter 
- skraj�ano zaključno poročilo sanacijskega načrta in prenove poslovnih procesov (na podlagi 

sodelovanja zunanje svetovalne dru�be A.T.Kearney) in 
- seznam članov nadzornega sveta s podatki za mo�no neposredno komunikacijo (mobilni 

telefon, elektornska po�ta�). 
 
 
Naslednja seja nadzornega sveta bo 28. februarja 2006 ob 10. uri. 
 
 
 
                                                                       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                            dr. Janez Jerov�ek  
 
 


